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 درويش محمود  شعر فيبيئية   مقاومة
ECO RESISTANCE IN THE POETRY OF MAHMOUD DARWISH 

  ضياء الرزتند.  

ABSTRACT: 

Eco criticism is a new and growing field and quite a recent phenomenon in 
the world of literature. This study stamps to analyses three poems of the 

Arab poet Mahmoud Darwish using selected concepts from eco-criticism 
as a way of opening up this field to Arab world academics. The premise of 

the research was impelled by the generally agreed view that every society 
and culture has their own way of interacting with nature, which in turn 

can illustrate a culture’s worldviews, norms and values. It can also provide 

insights as to how nature has been used by certain poets to further their 
agendas. This paper mainly dwells on selected poems that have natural 

objects as their main focus and which show how Darwish utilized nature 
as a form of resistance to colonialism. Such poems of Darwish could be 

used to illustrate how eco-criticism might contribute to an understanding 
of Arab resistance during the colonialist period. The research shows that 

the Arab poet, Mahmoud Darwish had a special way of educating Arab 
people to resist through “green” poems that were engineered on natural 

environment.  
KEYWORDS: Eco-Criticism, Nature, Poetry Resistance, Mahmoud 

Darwish 

 ػتمود درويش ,، الطبيعة، شعرمقاومة بيئية   الكلمات المفتاحية:

 الملخص
يف إطار الوعي اظتتنامي بقضايا البيئة، نشأ حديثا اجتاه جديد يطلق عليو النقد البيئ يف عامل األدب 

ند. فت  والفن وترعرع يف ػتيط األدب العريب بعد تعاظم نفوذه يف الواليات اظتتحدة وبريطانيا وأفريقيا واعت
ىذا االجتاه النقدي أفقا جديدا من اضتوار  يف أواسط أكادنتية من العامل العريب مبن فيهم الشاعر العريب 

                                                 

 جامعة جواىر لعل هنرو، نيو دعتي ،غرب آسيا، كلية الدراسات الدوليةمدرس ضيف، مركز دراسات  
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ػتمود درويش وأثر يف تكوينو الفٍت والفكري كما ؾتده خاصة يف قصائده "عاشق من فلسطُت" 
عبارة عما يتفػق على (. ىذه الدراسة 1982( واظتزامَت )1971(،" يوميات جرح فلسطيٍت" )1966)

أف كل غتتمع وثقافة لديو طريقة خاصة للتفاعل مع الطبيعة واليت بدورىا نتكن أف تضيء وجهات النظر 
العاظتية عن الثقافة ومبادئها وقيمها. كيف استخدـ ػتمود درويش مظاىر الطبيعة يف شعره من أجل 

األشجار واصتباؿ والتالؿ والصخور تعزيز أجندتو؟ وكيف إنو قاوـ عدوه بقلمو وقصائده من خالؿ 
والطيور وغَتىا من الطبيعة األخرى؟ وكيف نتكن أف يسهم النقد اإليكولوجي يف غتاؿ إدراؾ خطورة 

 اظتقاومة العربية خالؿ فًتة االستعمار؟ كل ذلك يتمحور حوؿ ىذه الدراسة الشاملة. 

 ود درويش. كلمات مفتاحية: النقد البيئ، الطبيعة، الشعر، اظتقاومة، ػتم

 مقدمة

ـ 1978النقد البيئي ىو ظاىرة حديثة يف اإلطار األديب و يعود إىل مقاؿ بقلم ويلياـ روكَتت يف عاـ 
ـ روكَتت يف مقالو بأف  على األقل. وىو بعنواف "األدب وعلم البيئة: جتربة يف النقد البيئي". كتادؿ ويليا

عة يف غتاؿ إثراء الشعر  بالصور والرموز اظتشروع اإليكولوجي، مهما كاف ىو، لتدد دور الطبي
ـ مبادئ إيكولوجية كنموذج للتفكَت يف العمل األديب. على الرغم  واإللتاءات و يعتٍت  بكيفية استخدا
من ذلك، ظل  النقد البيئ غَت فعاؿ يف مفردات النقد حىت مت عقد اجتماع رابطة األدب العريب يف 

تفيلي وغلُت ألوؼ الصوء على مصطل  النقد البيئ حيث سلط تشَتليي غلو  1989أمَتكا عاـ 
مؤكدين على ضرورة تظوير أبعاد النقد ذات التوجو البيئ. من ىذا اظتنطلق، ظهر النقد البيئ كمجاؿ 
أديب جديد يف أواخر سنوات السبعُت من القرف العشرين وبدأ يتعاظم نفوذه يف أمريكا الشمالية 

يكية وبريطانيا وذلك ضمن مؤسساهتما األكادنتة ومعاىدقتا اصتامعية  وبالضبط يف الواليات اظتتحدة األمر 
 كجامعة "أريغوف".

على مدى العقود الثالثة اظتاضية، بدا النقد البيئ على سط  األرض كنظرية أدبية تدرس حركة 
إىل  التفاعالت بُت اإلنساف والطبيعة أو البيئة يف النص األديب وجتاوز حدود أمريكا وبريطانيا للوصوؿ

أفريقيا واعتند. وفقا ظتيوانغي، قلما يوجد النقد البيئ  يف اجملمع األكادنتي  مع أف التعبَت مثل "صراع 
الرجل مع البيئة" تسمعو أذاننا يف أغلب األحياف يف مقاالت أدبية. وأما يف اعتند، فهناؾ عدد ىائل ؽتا 

ترابطات نصية وخطابية بُت األدب والطبيعة يرافق مرحلة مابعد اضتداثة والنقد البيئ بتحليل ما يعقد  
 واألرض واظتكاف.
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يف نصوص األدب العريب، اليزاؿ النقد البيئ يف مراحلو األوىل من النمو والتطور. ؿتن نأمل بإمكانية 
ارتقاءه إىل درجة عالية من النضج  ألف معظم األدب العريب ازدىر يف ػتيط ريفي. من وجهة نظري، 

ًتة مابعد االستعمار يًتجم عن عالقة وطيدة بُت أعالـ األدب العريب ووطنهم الذي إفتا تبلور خالؿ ف
أعتمهم على مقاومة االستعمار. من بينو ، لعب الشعر  والشعراء دورا حيويا يف مقاومة االستعمار 
خالؿ االستعمار الغريب للعامل العريب. دتثلت مثل ىذه اظتقاومة يف كثَت من القصائد حيث يؤظف 

شعراء ما يستمد من الطبيعة ومكوناهتا أمثاؿ الصخور واألحجار والشمس والبحر والطيور والتالؿ ال
لصب جاـ غضبهم على الظاظتُت. اندفعت ىذه الدراسة مبقاومة انعكست يف مرآة الشعر العريب يف 

لتقدير أواخر القرف العشرين و على وجو اطتصوص بشعر ػتمود درويش ينظر إليو أعالـ األدب بعُت ا
واالحًتاـ البالغُت واصفُت إياه أبا لشعراء اظتقاومة العرب. وأما ىدؼ ىذه الدراسة فهو تطبيق مبدأ 

 النقد البيئ يف إطار  قصائد مقاومتو.

ػتمود درويش ىو صوت اظتقاومة العربية و اظتتحدث بلساف الشعب الفلسطيٍت اليائس واظتنفي وىو  
ف اظتاليُت من العرب حىت ىتف اظتتظاىروف اظتناىضوف لالحتالؿ   شاعر فلسطيٍت يرتسم شعره يف أذىا

كلماتو على شوارع راـ اهلل ودمشق والقاىرة.  لو أكثر من عشرين غتموعة شعرية حتددت موسيقاىا 
 على لساف مارسيل خليفة. من أشهرىا قصيدة "أمي" يستهلها الشاعر   بسطر "أحن إىل خبز أمي".

. 1948فلسطينية "الربوة" مبنطقة عكا وأصبحت جزءا من "إسرائيل" عاـ  ولد ػتمود درويش يف قرية
على إثر ذلك، ىربت عائلتو إىل لبناف وعادت إىل قريتها بعد عاـ واحد . كسب ػتمود درويش شتعة 
عاظتية كشاعر اظتقاومة يف أوج شبابو بديوانو األوؿ "عصافَت بال أجنحة". من أشهر  قصائده "بطاقة 

 ها الشاعر بلهجة خطابية: ىوية" يستهل

 "سجل! أنا عريب!

 ورقم بطاقيت ستسوف ألف" 

 وأطفايل ذتانية!

 وتاسعهم... سيأيت بعد صيف!   
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 1فهل تغضب!

ـ بقراءة قصائد حتريضية وُسجن ثالث مرات خالؿ سنوات الستُت.  وضع ػتمود درويش يف قفص االهتا
إىل منظمة التحرير الفلسطينية حيث توثقت عروتو  يف فًتة السبعينات، إنو غادر إىل القاىرة لإلنضماـ

، كما مت انتخابو للجنة تنفيذية ظتنظمة التحرير الفلسطينية كتب 1987مع ياسر عرفات. يف عاـ 
ـ  ، إنو استقاؿ 1993وتاله ياسر عرفات عند إعالف دولة فلسطُت. عاـ  1988تصري  اإلستقالؿ عا

لى اتفاؽ أوسلو  واستقر  يف راـ اهلل. وجو كثَت  من أبناء عن منظمة التحرير الفلسطينية احتجاجا ع
البالد ىجوما الذعا عليو لًتؾ وطنو إال  إنو دافع عنو بقولو إنو خدـ وطنو خارج وطنو أفضل ؽتا فعلو 
داخل وطنو. إنو لفظ أنفاسو األخَتة يف مستشفى تكساس بالواليات اظتتحدة األمريكية يف أغسطس 

 . 2008عاـ 

 وجز اظتقاومة العربيةتاريخ م

كيف استمدت حركة اظتقاومة العربية أصوعتا؟ وكيف رسخت جذورىا يف عمق أرض فلسطُت؟ وكيف 
انطلقت حركة اظتقاومة األدبية على اظتسار الفلسطيٍت؟ ىذا ىو ما يدور حولو الباحث . يرى رجاؿ 

لعامل العريب بأسره على مدار عقود الفن واألدب العريب أف حركة اظتقاومة الفلسطينية انطلقت ؽتا شهده ا
القرف العشرين. يعتقد رئيس أركاف القوات اظتسلحة الليبية ريادي منقوش بأف "توظيف ا لتاريخ  
اظتختلف يكشف عن تنافس وجهات النظر العاظتية الدالة على االشتباكات اآلئيديولوجية بُت الشرؽ 

ىو استعمار فلسطُت على يد إسرائيل مبساعدة . وؽتا اليزاؿ يشغل باؿ اإلنساف العريب 2والغرب"
. منذ ذلك اضتُت، اليزاؿ عرب فلسطُت يكافحوف للتحرر من قبضة 1948اإلمرباطور الربيطاين عاـ 

 االستعمار.

بدأ عرب فلسطُت حركتُت مقاومتُت: مقاومة مسلحة ومقاومة أدبية. يف طليعة حركات اظتقاومة 
ـ  و  1948جع إليو تاريخ اظتقاومة العربية لفًتة تًتاوح ما بُت عاـ ير  1936اظتسلحة، حركة مقاومة لعا

ـ إذ أهنا ثورة مسلحة ثارت يف أؿتاء كثَتة من  فلسطُت و ىي أوؿ معركة بُت الشعب العريب 1973
اظتقاوـ واإلمرباطور الربيطاين مبساعدة اظتستعمرين اليهود. حاؿ اظتستعمروف الربيطانيوف دوف اظتقاومة 

                                                 
 08 ص ،1 االولى األعمال دٌوان الزٌتون، أوراق هوٌة، بطاقة  محمود، دروٌش،    1

 فً التارٌخٌة األسطورة ٌوسف: استخدام  محمد ونورانً هاشم سولٌزا روزي منقوش، رٌادي،    1
 50-55 ص اإللكترونٌة، اللغوٌة الدراسات مجلة خٌرة،األ والعربٌة األمرٌكٌة الروٌاة
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خالؿ شبكة سياسية مع القادة العرب كإطار خطة ؿتو إنشاء إسرائيل كدولة مستقلة يف  األوىل من
ربوع فلسطُت احملتلة. من أبرز مزايا اظتقاومة اظتسلحة األوىل ىو أهنا حرضت العرب على مقاومة اليهود 

 بشق الطريق إىل ظهور جيل جديد من الشعراء اظتلهمُت يف الوطن احملتل ويف الشتات.

حدثا تارمتيا مأساويا يف تباشَت التاريخ الفلسطيٍت عقب إنشاء إسرائيل خضع عتا  1948لعاـ شهد ا
 .3اصتيش العريب واـتفض صوتو لعدة سنوات عاىن خالعتا الشعب  الفلسطيٍت من مصاعب رتة

على الرغم من اضمحالؿ فتيل اظتقاومة اظتسلحة ، رفعت حركة اظتقاومة األدبية صوهتا على الظلم 
ستغالؿ ونبضت قلوب الشعراء أمثاؿ ػتمود دريش، شتي  القاسم، توفيق زياد وسامل جرباف واال

وغَتىم. من بينهم ، ػتمود درويش يأيت يف اظترتبة األوىل من شعراء اظتقاومة. يرى األديب اظتصري فيصل 
إىل التحرير وآخرقتا  دراج أف اظتصطل  "شاعر اظتقاومة"  لو أثراف. أوعتما  على األرض احملتلة اليت ترتقب

   4اآلئيديولوجيا القومي الذي لتتفل بشعر االلتزاـ بتحرير فلسطُت. 

 حركة اظتقاومة يف األدب العريب

يف كتاهبا أدب اظتقاومة الحظت باربرا ىارلو بأف مصطل  "اظتقاومة" جاء ألوؿ مرة يف سياؽ توصيف 
ـ  فلسطيٍت غساف كنفاين بعنواف:  أدب اظتقاومة يف دراسة الكاتب والناقد ال1966األدب الفلسطيٍت عا

يف فلسطُت احملتلة وذلك بزعم بأف أدب اظتقاومة نتيز بُت الشعب احملتل والشعب اظتنفي و يواكب 
مشوار الكفاح السياسي والعسكري واالجتماعي من أجل اضترية. يقوؿ اظتؤلف يف دراستو حوؿ اظتقاومة 

يت يف إطار أدب اظتقاومة إال يصب  الباحث جزءا من اضتركة الفلسطينية إف أي نوع من البحث اليأ
. وىكذا، إنو اقتصر حدود دراسة اظتقاومة الثقافية على اظتواطن 5اصتارية داخل فلسطُت احملتلة

الفلسطيٍت. تفت  دراستو:  أدب اظتقاومة يف فلسطُت احملتلة أمامو آفاقا واسعة يطل منها على اظتقاومة 
لعبتو الطبيعة يف دعم معٌت اظتقاومة للخالص من قيود االستعمار. يف رأي الشاعرين لكنها جتاىلت عما 

الفلسطينبُت لتي حسن و نورتيا عمر مل يكن غساف كنفاين نفسو كاتبا أو روائيا بل ىو ناشط سياسي 
 استعمل مصطل  "أدب اظتقاومة" يف مرآة أدب اظتقاومة.

                                                 
 16-14 ص المحتلة، األرض دروٌش: شاعر محمود رجاء، النقاش،    1

 55 ص المحتلة، األرض دروٌش: شاعر محمود فٌصل، دراج،   1

 2 ،ص المقاومة أدب باربرا، هارلو،   7
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الشعراء العرب وأقالمهم وىناؾ بيت مشهور للشاعر منحت الطبيعة فلسطُت رتاال راف على قلوب 
على ػتمود طو لعلو الينطبق على بيئة طبيعة كما ينطبق على البيئة الفلسطينية. يف ىذا البيت يقوؿ 

 الشاعر:

 التقل أخصب الثرى

 6فهنا أورؽ اضتجر...

فيو أشجار فاضتجر يف فلسطُت ليس حجرا عقيما الينبت والينجب بل ىو حجر أخضر مثمر، تنمو 
الزيتوف والربتقاؿ والليموف وتورؽ على قمم جبالو أشجار أخرى تتألأل باللوف األخضر الساحر ونتتلئ 
اعتواء الفلسطيٍت بعطر رائع نتأل القرى ويتسلل إىل اظتدف. كل ذلك أثر يف نفس الشاعر وجعلو يغوص 

مَتكية جيٍت فاناسكو يف كتاهبا يف طيات  الطبيعة من أجل تعزيز زتلتو. هبذا الشأف، علقت مؤلفة أ
اإلؾتليزي بعنواف شاعر اظتقاومة: ػتمود درويش على أف "الشعر حملمود درويش كاف يف اظتقاـ األوؿ 
ـ االستعارة وصور الطبيعة وما ىو مألوؼ للقرى الفلسطينية: القم  والثوـ  ؽتارسة اظتقاومة. إنو يستخد

 .7”والبصل وبساتُت الزيتوف

ألديب الفلسطيٍت فيصل دراج بأف ػتمود درويش قرض قصيدة يف وصف الشاعر يالحظ الناقد ا
 اإلسباين لوركا قائال إف كل شاعر مثايل مقاوـ زلزاؿ وإعصار كما نراه فيما يلي:

 ىكذا الشاعر، زلزاؿ وإعصار مياه

 ورياح، إف زأر

 يهمس الشارع للشارع، قد مرت خطاه

 فتطاير يا حجر!

 8رتيل وصالةىكذا الشاعر، موسيقي وت

                                                 
 6 ص دٌوانه، محمود، على طه،    1

 1 ص 2880 جرنال، أغنى دروٌش، المقاومة: محمود شاعر جٌنً، فاناسكو،    7

 55 ص ،1 األولى دٌواناألعمال الزٌتون، أوراق لوركا، محمود، دروٌش،   8
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نتضى فيصل دراج يف قولو "الفرؽ ىناؾ بُت األرض والشاعر ألنو  أصلها وكل شيء فيو منذ إنو رسخ 
يف جوىره، يتمتع الشاعر ”. نفسو كأصل وحامي صادؽ عما متلقو: اإلنساف واألزىار والطيور والفواكو

 بعالقة وثيقة وشخصية مع مفردات الطبيعة.

( Yaleة فلسطينية يف قسم الثقافة العربية اضتديثة واألدب جبامعة يايل )هبذا اطتصوص، أستاذة مساعد
ىالو ستيس نصار اعتربت ػتمود درويش رائدا ضتركة مقاومة عربية وبطال شعريا باسال جتاوزت مقاومتو  
كل حدود الزماف واظتكاف والحظت بأف درويش يف أعمالو اظتبكرة يستخدـ األرض ومناظر الطبيعة، 

لالجئ، الشهيد، آالـ اظتنفى، دماء اصترحى، بندقية، دبابات، النار  وغَتىا إلدراؾ خطورة اصتندي، ا
اظتقاومة اظتسلحة للنضاؿ الفلسطيٍت اظتستمر. يف عُت ىالو ستيس نصار، ػتمود درويش حلقة وسط بُت 

 1993عاـ مقاومتو ومقاومة الربيع العريب ألف الربيع العريب ىو عصر جديد حتدث عنو ػتمود درويش 
يف قصيدتو "ظتاذا تركت اضتصاف وحيدا؟ بأنشودة "ىل ىناؾ نيب جديد عتذا العصر اصتديد؟. ترى ىالو 

. على الرغم من ذلك، عتا صلة وثيقة 1990-1960ستيس نصار أف قصائد مقاومتو تبلورت خالؿ 
. يف رأيها، جتاوز شعر مبن خرجوا على شوارع القاىرة واظتدف العربية األخرى عقب انتفاضة الربيع العريب

ـ اظتواطنُت من العامل العريب على مواصلة مسَتة كفاحهم من أجل  مقاومتو كل حدود الزماف واظتكاف بإعتا
 الدنتقراطية واضترية من قيود الظلم والطغياف.

يف اآلونة السابقة، كثر اضتديث عن شعر مقاومتو. وأما البحث عن اجتاىات النقد البيئ من شعره فهو  
 قلما يوجد. فمن اظتأموؿ أف يكوف ىذا البحث  بعدا جديدا من اجتاىات األدب العريب اظتعاصر.         

يتضمن النقد البيئ كاظتعتاد غتموعة من اظتفاىيم.. وفيما يتعلق مبا يتطرؽ إليو ىذا اظتقاؿ فهي ثالثة:  
 يف شعر ػتمود درويش. الًتابط، مركزية إيكولوجية ومقاومة بيئية. وكل ذلك يتض  كل الوضوح

 اإلطار النظري

منذ أواخر السبعينات، انتشرت ظاىرة النقد البيئوي يف النص األديب والتزاؿ ختطو خطوة حثيثة ؿتو 
األماـ مركزة على دراسة العالقة بُت اإلنساف والطبيعة ومستمدة أصوعتا من الطبيعة ذات التوجهات 

أو الطبيعة أو اظتكاف أو األرض داخل اإلبداع األديب والفٍت  اظتتخصصة. يبحث النقد البيئ مكانة البيئة
 بغية رصد رؤى الكتاب واظتبدعُت واظتثقفُت جتاه البيئة.
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ـ روكَتت ألوؿ مرة و نشره غلُت لوؼ وتشَتيل غلوتفيلي و  النقد البيئي ىو مصطل  جديد تداولو ويليا
اآلخرين جتاىو. من أقتهم جريغوري جرارد   ىارولد فروـ يف كل حدب وصوب من العامل    لتوعية النقاد

حبيث يلقي كتابو اإلؾتليزي )النقد البيئ( الضوء على حركات الطبيعة. من بينها التلوث الذي انتشر 
عاظتيا، برا، حبرا وجوا. ترجع جذو ر النقد البيئ إىل اجملالُت اآلخرين. وقتا نظرة  إيكولوجية وفلسفلة 

األدب حتت مظلة النقد البيئ. تعرؼ ىذه اظتفاىيم بالًتابط واظتركزية  بيئية عتما ارتباط مباشر مع
 اإليكولوجية واظتقاومة البيئية.  

 حركة الًتابط

يعتمد النقد البيئ على ثالث مبادئ جوىرية . من أقتها حركة ترابطية هتتم بدراسة العالقة بُت اإلنساف 
ىارولد فروـ بأف "النقد البيئ يتناوؿ موضوع والطبيعة كما عرؼ عاظتاف يدعياف تشَتيل غلوتفيلي و 

ـ  أداة حتليلية من حركة التفاعالت بُت اإلنساف  الًتابط بُت الطبيعة والثقافة". لذا، سيكوف ىذا اظتفهو
والبيئة والعالقة اظتوجودة بينهما يف النصوص األدبية. يف سياؽ ىذه الدراسة، سيتم استخدامو لتحليل 

 شاعر  وطبيعتو.االرتباط العضوي بُت ال

 مركزية إيكولوجية

اظتركزية اإليكولوجية ىي فكرة أصلت جذورىا  يف عمق الطبيعة للتعبَت عن القيم البيئية. وفقا السًتاجتية 
ـ مبراقبة األعماؿ والنتائج ) ( إف اصتداؿ اإليكولوجي يقوـ أساسو على مدى االعتقاد Roweتستلز

قدرا وقيمة ويًتتب على ذلك: أكثر مشوال، أكثر تعقيدا، أكثر  بأف احمليط اضتيوي بكاملو يفوؽ اإلنساف
انسجاما، أكثر إبداعا، أكثر رتاال، أكثر غموضا وأكثر قدما من الزمن. نظرا النطالؽ مفهوـ النقد 
ـ اظتركزية اإليكولوجية لتحليل  البيئ من النظرة اإليكولوجية إىل األفق األديب استعارت ىذه الدراسة مفهو

 داـ الطبيعة على لساف الشاعر كقوة مركزية ظتقاومة أرباب السياسة اإلسرائيلية.مدى استخ

 مقاومة خضراء

اظتقاومة اطتضراء ىي معٌت ينبثق عما يهتم بدراسات البيئة على إثر عدـ تأثَت النشاط البيئ النموذجي 
على النص األديب و يعتمد بشكل كبَت على ما يستمد من الفلسفة اإليكولوجية اظتعاصرة. من جانب، 

اآلخر. فمن آخر، إنو  يؤكد معٌت اظتقاومة على اعتماد كل واحد من النظم البيئية و اصتو اضتيوي على
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يعًتؼ بقيمة أشكاؿ اضتياة األخرى وصفات العامل الطبيعي بصرؼ النظر عما ينفع اإلنساف. من ىذه 
 الناحية، سيكوف ىذا اظتعٌت مبثابة حتليل التكامل  والتالحم بُت الشاعر  والطبيعة.

فلسطُت، يوميات جرح ىذه ىي ثالث مفاىيم ػتورية عما اخًتتو عتذه الدراسة بعناوين: عاشق من 
فلسطيٍت وشجرة اظتزامَت.  وكل ذلك يعتز  بأقدار طبيعية وصفها الشاعر  بعبارة مطولة ومتص بدراسة 

 عالقة وثيقة بُت الرجل اظتستعمر  واألرض احملتلة.

 التحليل 

 حركة الًتابط 

اصة كما ؾتدىا تغلب حركة الًتابط بُت الشعب الفلسطيٍت وطبيعتو على ما اخًتتو من شعره بصفة خ
يف كامل القصيدة "عاشق من فلسطُت" يقًتح عنواهنا حببيب لتب وطنو "فلسطُت" حبا قاسيا ولتظى 

 بعالقة زتيمة معو كما يتلذذ هبا القارئ فيما يلي:

 عيونك شوكة يف القلب

 توجعٌت.. وأغبدىا

 وأزتيها من الري 

 وأغمدىا وراء الليل واألوجاع.. أغمدىا

 اظتصابي فيشعل جرحها ضوء 

 9ولتمل حاضري غدىا

وضمَت اصتمع ” ولعل الشاعر واألرض ينخرطاف معا يف السلك الفٍت "بأنا مرة كنا وراء الباب.. إثنُت!!
 "كنا" ظتقاومة االحتالؿ اإلسرائيلي.

                                                 
 153 ص األولى، األعمال دٌوان محمود، دروٌش،   9
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نرى يف قصيدتو الثانية "يوميات جرح فلسطيٍت" أف حركة الًتابط بُت الشاعر والطبيعة تتميز مبعٌت 
ادلو اصتانباف يف " ؿتن يف ضتم بالدي". نتثل ىذا التصور نوعا من االرتباط العضوي بُت عاطفي يتب

الشعب ووطنو و يثَت حدة األمل الذي لتسو الشاعر عند نزع اللحم من العظم. يف نفس السياؽ، نتأل " 
ظتستعمرين إنٍت العاشق واألرض اضتبيبة" قلب الشاعر بوجداف عاطفي و دواعي اضتب اظتدفوع مبقاومة ا

وال يعرب عن اصتو الرومانسي كما يشَت إليو قولو "ؿتن يف أحشائها مل  وماء" حتمي عنو الطبيعة  وتوفر  
 لو القيم األساسية  اضتياتية كما يقوؿ الشاعر: 

 ىذه األرض اليت دتتص جلد الشهداء  

 10و   تعد    األرض     بقم     و   كواكب.

تعمار عندما دتتص األرض جلد الشهداء وتعد بقم  وكواكب مبن يأيت ذلك يف سياؽ مقاومة االس
 مازالو على قيد اضتياة مع الغذاء والضوء. 

 يف القصيدة الثالثة " شجرة اظتزامَت" يتفاعل الشاعر بشكل وثيق مع الطبيعة يف البيت التايل:

 يوـ كانت كلمايت

 تربة...

 كنت صديقا للسنابل

 يوـ كانت كلمايت

 غضبا...

 ديقا للسالسلكنت ص

 يوـ كانت كلمايت 

 حجرا...
                                                 

 المصدر. نفس   11
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  11كنت صديقا للجداوؿ 

يف ىذه األبيات يتمتع الشاعر بعالقة ودية مع بيئة ترافقو دوما و يتناغم معها يف كلماتو "كنت صديقا 
كنت صديقا للسالسل" و"كنت صديقا للجداوؿ" يدؿ عنواهنا على امتزاج الشاعر وقوة “ للسنابل" 

 ىو يتجسد يف األرض، القم ، اضتجر واصتداوؿ.طبيعتو  معا كما 

 مركزية إيكولوجية

يذكر الربوفيسور جبامعة ماليزية رفيتشاندرف فينغاسوامي أف " التحليل اجملازي يفت  لنا نافذة على آراء 
الكاتب وأفكاره". على نفس اظتنواؿ، يوحي التعبَت اجملازي يف قصائد درويش أف الطبيعة ىي قوة مركزية  

ء تدفق آراءه و ترسيم صوره ورموزه وركيزة الكفاح اظتسل  وسالح العنف االستعماري. وأما إخًتتو ورا
من ديوانو فهو عجلة مركزية تسَت مع حركتُت: حركة انسانية وحركة طبيعية مظاىرىا ػتورية. ترتكز 

لقصيدة، تتحوؿ "عاشق من فلسطُت" على اصتو البيئ لتمثيل الصور والرموز رمزا ظتقاومتو. يف ىذه ا
األرض احملتلة إىل وتَتة اضتب الذي يدعو الشاعر إىل مقاومة ػتتلها من خالؿ األزىار والطيور 

 واضتيوانات واظتاء واألرياح والعواصف واألشجار كما ؾتده فيما يلي:

 عيونك شوكة يف القلب

 كالمك.. كاف أغنية

 رأيتك أمس يف اظتيناء

 رأيتك يف خوايب اظتاء والقم 

 الصوت يف شفيت أنت

   12أنت اظتاء وأنت النار! فلسطينية اظتيالد واظتوت.

                                                 
 5 ص الثانً، المجلد دٌوانه، أحبك، ال أو أحبك محمود، دروٌش،   11

 155 ص األولى، األعمال ٌواند محمود، دروٌش،   11
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ىذه الصور اظتتجذرة يف اصتو الفلسطيٍت تتوقف طويال أماـ أحواؿ العاشق اظتعذب لرفع حدة أمل أبناء 
الشعب العريب باستعمار وطنو. ال متاطب الشاعر ىنا أرضو بصيغة اصتمع "أنت" و"ؾ" فحسب بل 

 ا طبيعيا يدفع حركة مقاومتو ؿتو األماـ.يرسم لنا تصوير 

يف القصيدة الثانية "يوميات جرح فلسطيٍت" تبدو الطبيعة الفلسطينية جسما جرلتا ال ينفك منو الشاعر  
والشعب فحسب بل إهنما يرتبطاف كل االرتباط مبا يستولد جرحهم وإنكسارىم ركيزة ظتقاومتهم ودفاعا 

 ظتقطع التايل: عن األرض اظتقدسة كما يتغٌت بو ا

 وعلى أىدابنا عشب اصتليل

 ىذه األرض اليت دتتص جلد الشهداء

 13وتعد الصيف بقم  وكواكب

 إفتا ينصهر يف ىذا البيت يشعل شرارة اظتقاومة الفلسطينية يف قلب الشاعر  والشعب العريب.

 يوـ كانت كلمايت..

 تربة...

 كنت صديقا للسنابل

 يوـ كانت كلمايت

 حجرا...

 14ا للجداوؿكنت صديق

يف ىذه السطور ال يلجأ الشاعر إىل الطبيعة من أجل ترسيخ جذور القيم األساسية يف نسيج دماغ 
ـ بالنسبة لو. يف ىذا اظتقطع، تلعب الطبيعة  الشعب فحسب بل يركن إىل أركاهنا كمصدر الوحي واإلعتا

                                                 

 305 ص األولى، األعمال دٌوان فلسطٌنً، ٌوم جرحٌات ،/ محمود دروٌش،  11

 5 ص الثانٌة، األعمال دٌوان أحبك، ال أو أحبك مزامٌر، شجرة محمود، دروٌش،   11
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ية ساعية إىل حترير الوطن دورا جوىريا يف غتاؿ توثيق أواصر الصداقة مع مظاىرىا لدعم معركة كفاح
 اظتسلوب من سالسل  االستعمار.

 مقاومة  خضراء

اظتقاومة اطتضراء ىي حركة يسود تيارىا على مدار"عاشق من فلسطُت"، "يوميات جرح فلسطيٍت" 
و"شجرة اظتزامَت" خاصة حيث يواجو الشاعر عدوه. يف ظل الطبيعة. يف القصيدة األوىل، إنو قاوـ عدوه 

 بثالث طرؽ:

 مقاومة اظتستعمر من خالؿ اضتيوانات

 دتثلت مثل ىذه اظتقاومة يف البيت اآليت: 

 وما جزت ضفائرىا

 وحوش الباب والغاب

 15ولكنٍت أنا اظتنفي خلف السور والباب

يهدد الشاعر  اظتستعمرين من خالؿ ىذه الكلمات بشن زتلة نضالية مناىضة عتم من  خالؿ الطيور 
 واضتيوانات األخرى.

 العصافَت         صارت  

 16درب الرجوع.. لغش انتظارؾ

ىذا العصفور الصغَت الذي يغادر مكانو يف فلسطُت لوقت قليل ويرجع إليو مرة أخرى يرمز إىل مقاومة 
 الشعب الفلسطيٍت اظتنفي وعودتو إىل وطنو كطائر صغَت  مترج من بيتو صباحا ويعود إليو مساء.

 مقاومة اظتستعمر من خالؿ النباتات

                                                 

 258 ص األولى، األعمال دٌوان فلسطٌن، من عاشق محمود،/ دروٌش  17

 255 ص المصدر، نفس  11
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 كيف تسَت حركة اظتقاومة من خالؿ  األشجار واألزىار والبساتُت وغَتىا؟ ينسكب يف السطر اآليت:

 وأنت    كنخلة    يف    الذىن

 17ماانكسرت لعاصفة وحطاب

 ترمز أغصاف "النخلة" إىل قوة مقاومة الشاعر كما تلم  "العاصفة" إىل أرباب االستعمار الصهيوين.

 ا دامت أغانيناوأنت حديقيت العذراء... م

 سوؼ حُت نشرعها

 18وأنت وفية.. كالقم .. ما دامت أغانينا

ترسخ صورة "العديقة العذراء" و "أنت وفية.. كالقم " جذور ثقة الطبيعة الفلسطينية على دوامها  
كحديقة عذراء الترحب أبدا بضيف استعماري يف ربوعها وتوطد أركاف اظتقاومة الفلسطينية اظتستمرة 

 موارد غذائية للشعب لكي يواصلوا مشوار كفاحهم بقوة ونشاط.   عرب توفَت

 مقاومة اظتستعر من خالؿ قوات الطبيعة األخرى

 رأيتك يف اظتواقد... والشوارع

 يف الزرائب... يف دـ الشمس

 رأيتك يف أغاين اليتم والبؤس

 19رأيتك ملء مل  البحر والرمل

شحونة مبا لترضو على مقاومة القوات الطاغية ومبا لتسو  يف ىذا اظتقطع يرسم لنا الشاعر صورا رائعة م 
 كل رجل فلسطيٍت من جراء مناورات استعمارية تعرضت عتا أرضو وشعبو طوؿ حياتو.

                                                 
 252روٌش، محمود، عاشق من فلسطٌن، دٌوان األعمال األولى، المجلد األول، ص د   17

 نفس المصدر.  18
 28 ص األول، المجلد األولى، األعمال فلسطٌن، من عاشق محمود، دروٌش،   19
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 مقاومة اظتستعمر من خالؿ البيئة اإلنسانية

ؿ ينطلق خياؿ الشاعر إىل عامل من الشعر الصايف ؽتا لتيط بو من كل جانب وؽتا يصنعو  اإلنساف أمثا
 األبواب، والشباؾ واإلشتنت واألحجار كما ؾتد عنده يف اظتقطع اآليت:

 رأيتك يف جباؿ الشوؾ

 راعية بال أغناـ

 مطاردة، ويف األطالؿ 

 وكنت حديقيت، وأنا غريب الدار

 يدؽ الباب يا قليب...

 على قليب

 20يقوـ الباب والشباؾ واإلشتنت واألحجار!

ء يؤكد رتوح اطتياؿ مثل "جباؿ الشوؾ"  "راعية بال أغناـ" و"األطالؿ" على عقم وطن الشاعر من جرا
ـ القمعي على أرضو وكذلك توحي األبواب واإلشتنت واألحجار إليو بإرىاؼ إحساسو  تداعيات النظا
بأف الطبيعة هتدد مبقاومة هتز العامل العريب بأسره عندما يستشاط الشعب اظتستعمر  غضبا على 

 اظتستغلُت. 

الثة، يصف الشاعر معركة الشعب الفلسطيٍت و قسوة الظلم واالضطهاد والتمرد يف القصيدة الث
اإلسرائيلي على أبناء شعبو بتجسيم أرضو كجسم جري  اليتجزأ منو الشاعر على مدار حياتو. من 
جانب، يرفع مثل ىذا االرتباط العضوي نربة اآلالـ، فمن آخر، إنو يدفع حركة اظتقاومة ؿتو األماـ. 

 فاء آثار ىا يف مطلع القصيدة.نتكن اقت

 

                                                 
 02-28 ص المصدر، نفس   11
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 وعلى أىدابنا عشب اصتليل

 التقويل! ليتنا نركض كالنهر إليها

 التقويل!

 21ؿتن يف ضتم بالدي... وىي فينا.

تتحرؾ ىذه الصور يف ظل الطبيعية الفلسطينية مؤكدة على توحيد الصف العريب وحتصُت قلعة مقاومتو  
 كما يعلن الشاعر بصوت صارخ:

  22.. جرح.. لتاربوعلى أحضاهنا

( خرجت معاين اظتركزية اإليكولوجية وحركة الًتابط واظتقاومة اطتضراء من 389)نفس اظتصدر، ص 
أحضاف الطبيعة الفلسطينية فمعناىا الطبيعي نتثل جسما جرلتا اليتجزء منو الشعب والشاعر ظتقاومة 

 اظتهارتُت عليهم مبا تكونوا من أجزاء الطبيعة. 

وؿ إف ػتمود درويش صتأ إىل مفردات الطبيعة رمزا للحب والسالـ واظتقاومة بوصفها أخَتا، نتكن الق
عنصرا مثاليا يساعد الشعب العريب يف مكافحة القمع االستعماري وال تنتمي قواتو اطتاصة إىل اظتكاف 

 الغريب أو االستعماري.

 كلمة أخَتة

على وجو التحديد يف ثالث قصائد ؼتتارة  حاولت ىذه الدراسة لتحليل  كافة أنواع اظتقاومة اطتضراء 
كرسها أب اظتقاومة العربية ػتموددرويش ألبناء الشعب العريب متسلال إىل عمق الطبيعة والبيئة 
الفلسطينية. يف الواقع، كما وجدت أف الطبيعة والشعب الينفصالف عنو على مدار مشوار شعره تتواجد 

ر. تقوؿ دراسة ؼتتصة هبذا اجملاؿ إف فقداف األرض يتسبب عالقة تكافلية بينهما بصدد مقاومة اظتستعم
 إىل شعر مقاومة الظلم والطغياف. وأما دراسيت يف ىذا السياؽ فهي مرتكزة على مكونات الطبيعة.

                                                 
 303 ص األول، المجلد دٌوانه، فلسطٌنً، جرح ٌومٌات محمود، دروٌش،   11

 302 ص صدر،الم نفس   11
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تًتتب ىذه الدراسة على أف غتاؿ النقد البيئ الذي اليزاؿ نتر مبرحلة طفولتو يف العامل العريب ىو طريق 
اظتقاومة العريب. إضافة إىل ذلك، إنو يتحدى اجملاالت األخرى بالنسبة النتهاج  حيوي إىل حتليل شعر

طريقة متعددة التخصصات ضتل قضايا حاشتة تواجو حياتنا وبيئتنا. يقف كل شعب عريب جنبا إىل 
جنب مع األدب يف العامل من أجل اضتفاظ على البيئة ومستودعاهتا. على نفس الغرار، كتثم مستقبل  

العريب اضتديث وما بعد اضتداثة برطوبة الًتاب. فيمكن القوؿ إف أية ػتاولة سواء كانت ىي رشتية الشعر 
أو غَت رشتية وأي جهد واعي أـ غَت واعي للحفاظ على البيئة ىي خطوة ؿتو النقد البيئ العريب وكتب 

 لواحد العشرين.           أف تكوف حتديا أساسيا بالنسبة لرجاؿ الفن واألدب من العامل العريب يف القرف ا

 )العربية الكتب  (والمراجع  المصادر
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